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  راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو مساخالاالجتمــــــاع 

  2020أيار  /مايو  29إلى  25 من ،مونتريال
 *2020 تموز /يولية  22إلى  19 مؤجل: من

 

 ليبيريامشروع:  مقترح
 

  الي:وتوصية األمانة بشأن مقترح المشروع التّ هذه الوثيقة من تعليقات تتألف 

 

  اإلزالة:

   ألمانيا  الثالثة)  المرحلة األولى، الشريحة(خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 19-فيروس كورونا (كوفيدبسبب *    
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 مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 
 ليبيريا

   (أوال) عنوان المشروع    الوكالة    االجتماع الذي تمت فيه الموافقة   الرقابة تدابير 

ألمانيا (بشكل   الثالث والستون     2020في المائة بحلول   35
   أساسّي)

 خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)  

      
   ألولى)ا (المرفق جيم، المجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة       2019 السنة:  (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.78

 
   قدرات استنفاد األوزون)(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من       2019السنة: 

إجمالي استهالك 
 القطاع  

 االستخدامات  
 المعملية 

 عامل 
 تصنيع 

مكافحة  التبريد   المذيبات  
 الحريق  

 كيميائي  اإليروصوالت   الرغاوي  

    التصنيع  الخدمة       

   22- الهيدروفلوروكربون         0.78       0.78 

 
   االستهالك (طن من قدرات استنفاد األوزون)(رابعا) بيانات   

   2010- 2009خط األساس للفترة  5.30 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة   5.30 

   االستهالك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد األوزون) 

 موافق عليه بالفعل:    1.85 المتبقي:   3.45

 
   األعمال(خامسا) خطة   2020  المجموع 

 ألمانيا إزالة المواد المستنفدة لألوزون (طن من قدرات استنفاد األوزون)   0.2   0.2

 التمويل (دوالر أمريكي)  595 35   595 35

 
-2018  2020    المجموع

2019 
 2016-

2017 
   (سادسا) بيانات المشروع 2011  2012  2013  2014  2015 

 حدود االستهالك في بروتوكول مونتريال   ال ينطبق  ال ينطبق  5.3 5.3 4.77 4.77 4.77 3.45 ال ينطبق 

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (طن من قدرات استنفاد   ال ينطبق  ال ينطبق  5.3 5.3 4.77 4.77 4.77 3.45 ال ينطبق 
 األوزون)  

تكاليف  500 157 0 0 0 000 126 0 0 500 31 000 315
 المشروع  

 التمويل الموافق عليه    ألمانيا
 (بالدوالر األمريكي) 

 
 
 
 

تكاليف  475 20 0 0 0 380 16 0 0 095 4 950 40
 الدعم  

تكاليف  500 157 0 0 0 000 126 0 0 0 500 283
 المشروع  

المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدوالر 
 األمريكي) 

تكاليف  475 20 0 0 0 380 16 0 0 0 855 36
 الدعم  

تكاليف  0 0 0 0 0 0 0 500 31 500 31
 المشروع  

إجمالي المبالغ المطلوبة في هذا االجتماع 
 (دوالر أمريكي)  

تكاليف  0 0 0 0 0 0 0 095 4 095 4
 الدعم  

 
   توصية األمانة: موافقة شمولية  
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  وصف المشروع

  

ً نة، طلبذة المعيّ الوكالة المنفّ  ابوصفه حكومة ألمانيا تمقدّ ، ليبيريابالنيابة عن حكومة  -1  الثالثةريحة لتمويل الشّ  ا
دوالر أمريكي  500 31 بمبلغ ،ة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن المرحلة األولى من خطّ  نهائيةوال

ً أمريكي اً دوالر 095 4البالغة للوكالة عم زائد تكاليف الدّ  ً مرحليّ  اً الطلب تقرير تضمن. ي1ا  الثانيةبشأن تنفيذ الشريحة  ا
 .   2021إلى  2020وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    استهالك عنتقرير ال

المواد طن من قدرات استنفاد األوزون من  0.78عن استهالك يبلغ  ليبيرياأبلغت حكومة  -2
في المائة. ويبين الجدول   85.3  بـ  لالمتثالوهو استهالك دون خط األساس    ،2019عام  في  الهيدروكلوروفلوروكربون  

 . 2019-2015استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  1
  

 )  2019-2015 للفترة 7بيانات المادة ( ليبيريافي  الهيدروكلوروفلوروكربونية. استهالك المواد 1الجدول 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    2015 2016 2017 2018 2019 خط األساس
   طن متري      

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 56.90 51.60 42.10 32.40 14.20 95.45
  طن من قدرات استنفاد األوزون      

  22-الهيدروكلوروفلوروكربون 3.13 2.84 2.31 1.78 0.78 5.30
 

إلى إنفاذ اللوائح الخاصة بالمواد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي واردات  االنخفاضيمكن أن ُينسب  -3
المستنفدة لألوزون، بما في ذلك نظام منح التراخيص وتحديد الحصص وأنشطة التدريب لموظفي الجمارك وفي قطاع 

خالية ال  ام غازات التبريد البديلةوتوفّر واستخد  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخدمة التبريد بموجب  
، (على سبيل المثال تكييف الهواء والتبريد وحداتفي  الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادمن 

)، باإلضافة إلى مبادرات توعية متينة تم إطالقها في كّل نواحي البلد R-410Aو 134a-الهيدروكلوروفلوروكربون
يبوال وأوجه عدم اليقين إبشأن حماية األوزون. عالوة على ذلك، عطلت التحديات التي واجهتها ليبيريا، كعدوى 

 .لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكالسياسي، النشاط االقتصادي العادي في البلد وأدت إلى انخفاض إضافي في واردات  
  

  تنفيذ البرنامج القطري   عن تقرير

عن تقرير الستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب القطاعية ال بياناتعن ال ليبيرياأبلغت حكومة  -4
 من بروتوكول مونتريال. 7المادة المبلغ عنها بموجب وقد كانت متسقة مع البيانات  2019تنفيذ البرنامج القطري لعام 

  
   

 
 .إلى األمانة ليبيريافي  من وكالة حماية البيئة 2020 مارس/آذار  27وفقاً للخطاب تاريخ  1
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  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الرابعةمرحلي بشأن تنفيذ الشريحة التقرير ال
  

  اإلطار القانوني
  

من أجل ضبط  2012الخاصة بالمواد المستنفدة لألوزون المعتمدة سنة  اللوائحليبيريا تنّفذ ال تزال حكومة  -5
واردات وصادرات المواد المستنفدة لألوزون واألجهزة القائمة عليها. تعمل وحدة األوزون الوطنية بشكل وثيق مع 

. إّن التسجيل اإللزامي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةسلطات الجمارك على تطبيق نظام منح التراخيص الخاص ب
استيراد األجهزة القائمة للمستوردين قائم ويتم تنفيذه. تم إعداد مسودة لوائح بشأن المواد المستنفدة لألوزون لتشمل ضبط  

 .قيد البحثحاليا  هيوهذه المسودة  ،كيغاليولوائح خاصة بتطبيق تعديل  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاعلى 
  

  دقطاع خدمة التبري

 :ما يلي تنفيذهاتشمل األنشطة الرئيسية التي تم  -6

 
ً ومفتّش ركيجم تخليصووكيل موظف جمارك  190تم تدريب   )أ( ً  ا ، بما في ذلك الموجودين على بيئيّا

وشروط  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  المعدات القائمة على ضبط واردات علىالحدود، 
تبريد وهو في متناول وحدة الغازات  من متعددة  لرصد أنواع اً مخصصالرقابة؛ وتم شراء جهاز 

 ؛األوزون الوطنية ألغراض الرقابة على الشحنات المشبوهة

(مركز مونروفيا للتدريب   التبريد وتكييف الهواء  في مجالحضر أربعة مدربين من مؤسستَي تدريب    )ب(
دورات تدريبية حصلوا على  )Humanity Internationalونال هيومانيتي إنترناشالمهني و

اآلمنة لغازات التبريد في جنوب   ناولةالتبريد والمشهادات في نهايتها، وتمحورت هذه الدورات حول  
فنيا على الممارسات الفضلى في خدمة وإصالح  196ن و، دّرب هؤالء المدّربومن ثم ؛ 2أفريقيا

ً التبريد. حصل برنامج يقدم منحات اآلمنة لغاز ناولةأنظمة التبريد وتكييف الهواء باإلضافة إلى الم  ا
 للطالب األربعين األفضل أداًء (بينهم تسع نساء) على مساعدة مالية لتغطية تكاليف الدورة؛

 د وتكييف الهواء على أجهزة وأدوات من أجل تدريبالتبري في مجالحصلت مؤسستا التدريب   )ت(
شحن الومحطات  R-410A(ونذكر منها، مكيف هواء قائم على الغاز البديل  عمليّ  الفنيين بشكل
الغازات ضغط ومقاييس  رقمي م بواسطة جهاز تحمكغازات التبريد ومضخات تفريغ المصممة ل
ومفاتيح الربط بالعزم ومجموعات تر للقياس بميكالم(مانوميتر) وأدوات يدوية وأجهزة والسوائل 

 ؛ أدوات توسيع األنابيب)

، ويتعلق هذا المقياس 2020في كانون الثاني/يناير  طوعيّ  بشكل ISO 51493تّم اعتماد مقياس   )ث(
لتشكل   ،ةيمضخات الحرارالأنظمة التبريد و  اتّباعها فيبمعايير السالمة والمعايير البيئية التي يتعين  

 يعاالصن القطاع يتم تبليغها الىعلى أن  توجيهية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ اً خطوط
 والمستخدمين النهائيين بنشرها في الجريدة الرسمية؛

برنامج توعية بشأن حماية طبقة األوزون عبر قنوات إعالمية عّدة؛ وتسليم األدوات  إطالقتم   )ج(
أنشطة خطة إدارة إزالة  حولعمل ألصحاب المصلحة  جهزة لمراكز التدريب؛ وإقامة ورشواأل

. تم تشجيع وسائل اإلعالم على المشاركة في أنشطة وحدة الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 
وإقامة ورشة عمل ألصحاب ضمان تغطية األنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتلایر؛  لالوطنية    األوزون

 
  ئي من قبل مبادرة التبريد األخضر، الممولة من قبل حكومة ألمانيا خارج نطاق الصندوق المتعدد األطراف. جزتمويل هذه الدورات بشكل تم  2
أنظمة التبريد واسترداد يحدد هذا المقياس شروط سالمة األشخاص والممتلكات ويوفر التوجيه من أجل حماية البيئة ويحدد اإلجراءات الخاصة بتشغيل وصيانة وتصليح  3

  لتبريد.غازات ا 
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المصلحة الرئيسيين ليوم واحد من أجل مناقشة األنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد التي تم 
 ألعمال.المستقبلي لمجرى ال تنفيذها باإلضافة إلى

  
  

  
  وإعداد التقارير رصدوتنفيذ 

، بالتعاون مع حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةوحدة األوزون الوطنية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد    راقبت -7
ألمانيا وأصحاب المصلحة المحليين؛ وقد حرصت وحدة األوزون الوطنية على تأمين الرصد المستمر لألنشطة المتعلقة 

ً اً دوالر 042 25 التنفيذ والرصدنفقات وحدة  بلغت .روكلوروفلوروكربونيةالهيدبتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد    أمريكيا
ً  أمريكياً دوالر 322 22حتى تاريخه ( ً اً دوالر 720 2ولمصروفات الموظفين واالستشاريين  ا السفر لنفقات   أمريكيا

ً اً دوالر 530 30للرصد البالغة قيمته وهذه األرقام أقّل من التّمويل المخصص للرصد واالجتماعات)؛   . أمريكيا
 

  مستوى صرف األموال  

دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه حتى اآلن، تم  500 283مبلغ  أصل، من 2020 يناير/كانون الثانيبتاريخ  -8
ً اً دوالر 832 248  صرف  اً دوالر 668 34سيتّم صرف الّرصيد البالغ و. 2على النحو المبين في الجدول   أمريكيا
 ً  غير المتوقَّع.  19-التأخير المحتمل بسبب تفشي فيروس كوفيدبعين االعتبار  أخذ، مع 2020  نهاية العامبحلول   أمريكيا
  

 لليبيريالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن ا الماليّ . التقرير 2الجدول 
 (دوالر أمريكي)  

  معدل الصرف (%)  التي تم صرفهااألموال   األموال الموافق عليها  شريحة التمويل
 100 500 157 500 157  األولى
 73 332 91 000 126  الثانية

 88 832 248 500 283  المجموع
 

    الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة  خطة من الثالثة واألخيرة  الشريحة تنفيذ خطة

 :2021األول/ديسمبر  كانونحتى تاريخ  التالية األنشطة تنفيذ سيتم  -9

واردات  رصد وضبط  حولحدود جمركي على ال ووكيل تخليصجمركي لثالثين موظف ورش عمل تدريبية   )أ(
ً اً دوالر 274 8(تبلغ قيمة التمويل المتبقي من الشريحة الثانية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   )؛ أمريكيا

 
ــتكمال برنامج تق   )ب( ً واسـ في مجال التبريد وتكييف الهواء وتدريب أربعين فنيا   ديم المنح لما يقارب أربعين طالبا

باإلضافة  الهيدروكلوروفلوروكربونية الموادالخالية من   بدائلللاآلمنة    ناوبةعلى ممارسات الخدمة الجيدة والم
ً اً دوالر 260 28إلى الممارسات الفضلى (  )؛ أمريكيا

 
 دوالًرا أمريكيًا). 240 3(دورية  متابعة ودعم عملية التنفيذ الجارية واتخاذ تدابير   )ت(
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  األمانة  ةوتوصيتعليقات 

  التعليقات

  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   الثانيةتنفيذ الشريحة  عنمرحلي التقرير ال

  تقرير التحقق

الشريحة عند تقديمه بتقرير تحقق. إال أّن حكومة ألمانيا لم تطلب   بهذه كان من المفترض إرفاق الطلب الخاص   -10
. أوضحت حكومة ألمانيا أّن المحافظة على الزخم المحقق في تنفيذ 76/17تقرير التحقق وفقا للمقّرر التمويل إلعداد 

مواد كان بالغ األهمية من أجل استدامة ما تم تحقيقه من إزالة للخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
أدنى لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  . إّن األمانة، إذا أخذت علما بأّن االستهالك الحالي لالهيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد وأّن األنشطة بموجب  ،اللجنة التنفيذية بكثير من الهدف المحدد في االتفاق مع
لإلشراف على إعداد عملية التحقق من تمويل  أيّ  طلبنظراً لعدم ه وأنّ  ،ال تزال جاريةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

ً عتبرت أنّه من المناسب المضي قدم، االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهالك   خطة حة األخيرة من  في تنفيذ الشري  ا
ً ، مع اإلشارة إلى أّن إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمويل عمليّة  حكومة ألمانيا كانت قد قدّمت طلبا

خطة إدارة إزالة المواد رحلة الثانية من مالتحقق خالل االجتماع الخامس والثمانين وسيتّم تقديم تقرير التحقق مع ال
 .كربونيةالهيدروكلوروفلورو

 

  اإلطار القانوني

 والمحددة عند 2020للعام  من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردات صحكومة ليبيريا حصأصدرت  -11
 بروتوكول مونتريال.الذي حدده  للهدف، وفقا طن من قدرات استنفاد األوزون 3.45

  

  قطاع خدمة التبريد

األساس   أنشئت في  التبريد  جمعيةحكومة ألمانيا أّن  وضحت  ، أاالستصالح  مركزبشأن  بناًء على طلب توضيح   -12
بسبب مشاكل عدة مرتبطة  من الشركات متماسكةغير  ، إّال أنّها بقيت مجّرد مجموعةتكون بمثابة مركز استصالحل

جمعية التبريد حاليا إال وحدات  توفرال  بتأمين العضوية والتفاهم بين أصحاب المصلحة حول طريقة إدارة الجمعية.
 الموفّرة سابقا لشركات محددة عند الطلب. االسترداد

أوضحت حكومة ألمانيا أّن على وحدة التبريد وتكييف الهواء،  فنييفي ما يتعلق بإضفاء الطابع الرسمي على  -13
د حددت وحدة األوزون الوطنية األوزون الوطنية أن تستمر في بذل جهود إضافية من أجل إنجاز العملية الجارية؛ وق

تتمكن من  وشّجعتها على تسجيل نفسها لكيمن الشركات غير الرسمية العاملة في خدمة التبريد وتكييف الهواء  ◌ً اعدد
لفنيين التي يتم إجراؤها. عالوة على ذلك، هدف برنامج تقديم المنح إلى تقليص ل المعدة االستفادة من الدورات التدريبية 

قتصادية اال  ذوي األوضاعالتبريد وتكييف الهواء بشكل يضمن مساعدة الطالب  حول  دورات  العدد حاالت التسرب من  
 .شهراً  18لتبريد وتكييف الهواء الممتدة على االخاصة بدورة الالصعبة على إنجاز 

المواد من أجل تقليص استخدام  النموذجيةع يراالمشتنفيذ  حولطلبت األمانة معلومات إضافية  -14
وحدة للتبريد وتكييف  16. أوضحت حكومة ألمانيا أّن البلد أعاد إيالء األولويّة إلى شراء الهيدروكلوروفلوروكربونية

باإلضافة إلى مدربين من هذا  مركز مونروفيا للتدريب المهنيالطالب من الخدمة من دعم و لمختبر المعايير الهواء
الممارسات الفضلى المرتبطة باألجهزة الموجودة القائمة على  بيانوأعضاء من جمعية التبريد؛ تم المركز 

في الخدمة؛ باإلضافة   ووضعه  فلوروكربونوالهيدر؛ كما تم تركيب جهاز جديد قائم على  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
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ً برنامج تقديم المنح ألربعين طالبتنفيذ و ،إلى ذلك، تم تدريب مدربين إضافيين وفنيين ودعم توفير األجهزة لمعاهد  ا
 التدريب.

  

  4السياسة الجنسانية تنفيذ

وحدة األوزون  تقوم السياسة الجنسانية.  بتنفيذملتزمة كّل االلتزام  ليبيرياأبلغت حكومة ألمانيا أّن حكومة  -15
عند اإلمكان؛   الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد  في األنشطة الخاصة ب  نساءالمشاركة    بتشجيعالوطنية  

على سبيل المثال، شاركت مدّربة من المدربين األربعة في تدريب مدربين في جنوب أفريقيا. باإلضافة إلى ذلك، تزداد 
ً وتكييف الهواء تدريجيفي قطاع التبريد  نساءمشاركة ال األوزون الوطنية بتتبع الفنيات  ة ويتم تشجيعها. ستستمر وحد ا

 وظفات الجمارك اللواتي يتم تدريبهّن. وم
  

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إدارة استدامة 

لغازات على ممارسات الخدمة الجيدة واالستخدام اآلمن المدربين  الفنيينلزيادة عدد  خطواتتتخذ الحكومة  -16
إلى أقصى حد. سيتم تعزيز قدرات الفنيين في البلد بشكل مستمر من خالل تدريب المدربين على ممارسات التبريد البديلة   

باإلضافة الخدمة الجيدة واالعتماد اآلمن للبدائل القابلة لالشتعال. كما تم تزويد مركَزي تدريب بأجهزة تدعم التدريب. 
على  البلد، الل أنشطة التدريب وبناء القدراتمن خ واإلنفاذالجمارك  موظفي، ساعد التعزيز المستمر لقدرات إلى ذلك

كل هذه الجهود المذكورة وسوف تضمن  ،البشكل فعّ  ورصدها الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونيةواردات  ضبط
 .في البلد إزالة الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأعاله استدامة 

  

 الخالصة

الحصص الخاص بها لواردات وصادرات المواد تحديد و خيصاالتر منح نظام  بتنفيذ ليبيرياتقوم حكومة  -17
طن من قدرات استنفاد  0.78عام في الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد استهالك  وبلغ ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

. 83.6  بـ  2019لعام  من األهداف المحددة  وأقّل  في المائة    85  ـبخط األساس لالمتثال  أقل من    وهو  2019األوزون لعام  
الموظفين وتم تحقيق األهداف المحددة بشأن تدريب الفنيين و  الثانيةالشريحة  لها في إطار    تّم تنفيذ األنشطة المخططوقد  

. . اآلنفي المائة من األموال الموافق عليها حتى  88نسبة مستوى صرف األموال  بلغ. المسؤولين عن إنفاذ القوانين
ما تم خدمة التبريد وستضمن استدامة  قطاع تعزيزمواصلة ب الثالثة  الشريحة في إطار لها المخطط األنشطة وستقوم 
خطة إدارة إزالة البلد المرحلة األولى من وسوف يكمل . إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عمليةمن  تحقيقه

خطة إدارة من وينوي تقديم مرحلته الثانية اللجنة التنفيذية مع وفقا لالتفاق المعقود المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
عالوة على ذلك، تم طلب التمويل الخاص بالتحقق من المرحلة   .2021  عام   فيإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 الخامس والثمانين.األولى خالل االجتماع 
  

  التوصية

من المرحلة  الثانيةتنفيذ الشريحة عن علما بالتقرير المرحلي  التنفيذيةتوصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة  -18
؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على لليبيريااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

، المقابلة لها  2021-2020  للفترة ، وخطة تنفيذ الشريحة  ليبيريالمن المرحلة األولى من الخطة    الثالثة واألخيرة الشريحة  
 :   بما يليالعلم أخذ ، مع الجدول أدناه في بيّنالمتمويل العلى مستوى 

 
  دورة المشروع.  طوالالمنظور الجنساني  مراعاةتعميم  بشأن التنفيذيةالوكاالت الثنائية األطراف والوكاالت المنفذة أن تطبق السياسة  من(د)  84/92طلب القرار  4



UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/35 
 
 

8 

 
من خطة إدارة إزالة المواد سيتم تقديم تقرير التحقق للمرحلة األولى مع طلب المرحلة الثانية   )أ(

والعام الذي يسبق تقديم   2015لليبيريا وسيغطي الفترة الممتدة بين العام  الهيدروكلوروفلوروكربونية  
 المرحة الثانية؛

لألهداف المحددة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية بشأن )  دستبعموهو أمر  (وفي حال عدم امتثال ليبيريا     )ب(
يتم خصم الغرامة المطبقة  ،خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من 

لحصول عليه في ما يخص البلد لكن مالذي يالمؤهل أ من االتفاق من التمويل -7بموجب الملحق 
 .خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من 

تكاليف الدعم  (دوالر  الوكالة المنفذة
 أمريكي)

تمويل المشروع  
   عنوان المشروع أمريكي)(دوالر 

خطة إدارة إزالة المواد  500 31 095 4 ألمانيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ) الرابعة(المرحلة األولى، الشريحة 

 (أ) 

 

     
 


